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ভবূিকা 

[সম্মাবিত তাওিীেিােী ভাই ও কিাদিরা! িিুতারাি োয়খ ফিলুর রিিাি কাবসবি 

িাবফযাহুল্লাি’র িক্ষ্যিাণ “ভারত উপিিাদেদের োসকদের বিরুদে বিিাে করা 

িুসলিািদের উপর ককি ওয়াবিি?” কলখাবি কতিা গুরুত্ব আো করবি আপিারা 

িাি কেদখই অিধুািি করদত কপদরদিি। এই প্রিন্ধবির উেুব সংস্করণ ইবতপূদিব 

িািাআত কাবয়োতুল বিিাে উপিিাদেে োখার অবফবসয়াল উেুব িযাগাবিি 

“িাওয়াদয় গাযওয়াদয় বিন্দ” এর গত িািুয়াবর ২০২১ ইংদরবি সংখযায় “িারদর 

সাবগর কক হুকিারািু কক কখলাফ িুসলিািু পার লড়িা বকউ ওয়াবিি িায়?” (رب 

 ر 
ي

 

صغ
وں رپ املسمونں ڑلان الخف ےک امکحراونں ےک 

 
ےہ وابج ک )   বেদরািাদি  

প্রকাবেত িদয়বিল।  

অতীি গুরুত্বপূণব এই বরসালাি’র িাংলা িলূ সংস্করণবি কলখক আিাদের কাদি 

কপ্ররণ কদরদিি, যা এখি পুবিকা আকাদর আপিাদের সম্মুদখ বিেযিাি।  

উপিিাদেদে তাওবিেিােী িুসবলিদের সাদে সাদে বিন্দতু্বিােী িেুবরকদের কয 

অদিাঘ সংঘাদতর কপ্রক্ষ্াপি ধীদর ধীদর গদড় উঠদি তার িািিতা অিুধািদির 

িিয, উপিিাদেদে ইসলািী োসি বফবরদয় আিা সম্পদকব সদেতিতা িৃবের িিয 

এই বরসালািবি  ইিোআল্লাি উপকারী িদি।  

সম্মাবিত পাঠকদের কাদি বিদিেি িল- কলখাবি গভীরভাদি িারিার পড়দিি, 

এিং বিদির করণীয় সম্পদকব সদেতি িদিি ইিো আল্লাি। আল্লাি এই রেিাবি 

কিুল ও িাকিুল করুি! এর ফাদয়ো িযাপক করুি! আিীি।–সম্পােক] 

  
 

 

 



 

  

بعد  أما اصطفى، الذين  عباده على وسالم وكفى هلل  الحمد  

িুসবলি বিশ্ব ও িুসলিািদের অবধকাংে কাদফলার িতবিাি িালাত কেখদল এিি 

িদি িয় কয, িুসলিািরা তাদের িিয এ কো কিদি বিদয়দি এিং বিদিদের 

ভাদগযর বিষদয় এ বসোদে কপ ৌঁদি কগদি কয, তারা ভবিষযদত কখদিা েুবিয়া ও 

েুবিয়ািাসীদক পবরোলিার োবয়ত্ব বিদিদের িাদত কিদি িা, কয োবয়ত্ব পৃবেিীর 

সূেিালগ্ন কেদক তাদের উপর বিল এিং তাদের িাদতই বিল। 

তাদের পবরবিবত কেখদল এিি িদি িয় কয, তারা তাদের সকল োয় োবয়ত্ব কসসি 

কলাকদের িাদত কিদড় বেদয়দি, যারা তাদের একিাত্র িা’িূে আল্লাি তাআলার 

েুেিি। িুসলিািদের প্রাদণর োইদতও বপ্রয় সত্তা রাসূললু্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইবি 

ওয়াসাল্লাদির যারা েুেিি, সকল িুসলিাদির েুেিি, কখাে তাদের িাি িাদলর 

যারা েুেিি এিং যারা পুদরা সৃবিিগদতর েুেিি তাদের িাদত োয়োবয়ত্ব িযি 

কদর বেদয়দি। িুসলিািরা তাদের বযম্মাোবর িাদত কিয়ার সািস এদকিাদরই 

িাবরদয় কফদলদি। বিদিদের একিাত্র িািূদের একক সত্তার সিেবি করা ও তা 

প্রিাবণত করার বিম্মত তারা িাবরদয় ফদলদি। বিদিদের োসিিযিিা পবরোলিার 

বিম্মত তারা িাবরদয় কফদলদি। বিদিদের িীিিধারা ততবর করার বিম্মত তারা 

িাবরদয় কফদলদি। বিদির িযবিগত, পাবরিাবরক, সািাবিক োলেলি, বেি রাদতর 

সকল কাি-কিব ও কো-িাতবার কক্ষ্দত্রও তারা বিদিদের বযম্মাোবর বিদিদের 

িাদত কিয়ার বিম্মত িাবরদয় কফদলদি। 

অিিা এিি পযবাদয় উপিীত িদয়দি কয, ‘একিাত্র িািূে আল্লাি তাআলা, তাৌঁর 

ককাি েবরক কিই’ িুসলিািদের এ আকীো লালি করদত িদল ককাি রািবি 

(দকাি বিন্দু) কেদক িা ককাি বিস্টার (দকাি ইহুেী-বিস্টাি-িাবিক) কেদক তা 

অিুদিােি কবরদয় বিদত িদি! িসুলিািরা তাদের কেে ও তাদের আোলত ককাি 

আইদি পবরোলিা করদি, তা কুরআি-িােীস ও ইসলািী বফকিদক বিদেস িা 

কদর অিুসবলি কিতাদেরদক বিদেস করদত িদি এিং তাদের কাি কেদক তা 

বেখদত িদি!! িসুলিািরা তাদের িযবিগত ও পাবরিাবরক িীিদি ককাি পেবতদত 

িীিি যাপি করদি? তা আল্লাির ককাি েুেিিদক বিদেস করদত িদি!!! ককাি 



 

  

িুসলিাি যবে তার স্ত্রীদক বতি তালাক বেদয় তাদক আিীিদির িিয বিদির উপর 

িারাি কদর কফদল, তখি কস িারাি স্ত্রীর সদে িাবক িীিি কািাদত িদি? িা বক 

কািাদিা যাদি িা? এ ফাতওয়াও ককাি বিন্দু কেদক বিদত িদি!!! ককাি িুসবলি 

যুিক ককাি িসুবলি যুিবতর সদে বিলি করদত োইদল তাদের বিিাি িওয়া িরুরী 

বক িরুরী িয়? তাও ককাি বিস্টািদক বিদেস করদত িদি, অেিা এ ফাতওয়া 

এিি এক িযবির কাি কেদক বিদত িদি, কয এ বিশ্বিগদতর িিয ককাি 

সৃবিকতবাদকও স্বীকার কদর িা, এিং এ পৃবেিী ধ্বংস িদয় যাওয়ার পর আিার 

একবি িীিি িদি কস কোদকও কস স্বীকার কদর িা!!! 

েলিাি পৃবেিীদত এ বিষয়বি ককাি কাল্পবিক ও সদন্দিযুি বিষয় িয়, এিবিভাদি 

এবি ককাি বিরাে িযবির অপলাপ িা বিিঃস্ব িযবির েিুঃস্বপ্নও িয়; িরং তা এখি 

প্রবতবেদির িািিতা এিং সকাল সন্ধযার েৃেয। তদি আিাদের অিুভূবতেবি ও 

উপদেে গ্রিদণর িিয উপযুি েবৃিেবি এতিাই িযিধািপূণব কয, এসি পবরবিবত 

কেদখ কাদরা কতা ঘুি পযবে িারাি িদয় কগদি, সি বকিু বিষাে িদয় কগদি এিং েীঘব 

বেি কেদক বির িীিি িাতিাড়া িদয় তারা অবির িীিি যাপি কদর েদলদিি। 

অবির পায়োরী কদর েদলদিি। অপর বেদক কাদরা কাদরা বিবিে, পবরতৃপ্ত ও 

প্রোবের িীিি এতিাই রদস িইিম্বুর কয, সকাল সন্ধযার আিন্দ বিদিােি, রাত 

বেদির বিলাস িসি ভূষণ, প্রবত িুিূদতবর সাি সজ্জার িাদে বিনু্দ িরািরও কিে 

পদড়বি। তাদের িন্দিয় িীিদির ককাোও িদন্দর পতি ঘদিবি। আর আকাে 

যবিিসি পােবদকযর এ উভয় িদরর িাদে আিাদের িত িািুষদের এত এত ির 

রদয়দি যা গুদি কেষ করা যাদি িা। 

পবরবিবত এতেরূ পযবে গবড়দয়দি কয, অকািয সুস্পি ফরয বিধািগুদলাদক 

ধারণাবিভবর সদন্দিযুি বিষয়সিূদির তাবলকাভুি করা িদে। প্রবতবেদির পালিীয় 

অিস্বীকাযব েরয়ী বিধািগুদলাদক অিেবক িলা িদে, সকাল সন্ধযার ফরয ওয়াবিি 

আিলগুদলাদক ফলাফলেূণয আিল িলা িদে। কুরআি, িােীস ও বফকদি 

ইসলািীর উেৃবতগুদলার ইলিী পযবাদলােিা িা কদর, উেৃবত কেয়াদক অেতা ও 

অগভীরতা বিসাদি প্রোর করা িদে। ইলিী পযবাদলােিাদক কিয়ােবি ও 

িেআখলাবকর বেদরািাি বেদয় িেিাি রিাদিা িদে। 



 

  

এসকল পবরবিবত কেদক প্রভাবিত িদয় এিং িালাত কেদক ভীতসন্ত্রি িদয় কলখক 

ও বেোেীল িযবিিগব েলিাি পবরবিবতর বকিু বকিু বিষয় বিদয় বলখদত ও িলদত 

খুিই বিধাগ্রি িদয় পদড়দিি। তারা েবলল প্রিাদণর আদলাদক বিদিদের বেো 

কেতিাদক ততক্ষ্ণ পযবে উপিাপি করদত সািস পাি িা, যতক্ষ্ণ পযবে তাৌঁদের 

েবললবিভবর কস বেো কেতিা সিাদির প্রোগত ধযািধারণার অিুকদূল িা িয়। 

বকন্তু পরকাদলর িিািবেবিতা এিি একবি বিষয় যা কেদক ককউ িাৌঁেদত পারদি িা। 

ধিী গবরি, ক্ষ্িতািাি ও বিরীি সিাই কয আল্লাি রাব্বলু আলািীদির সািদি 

িাবির িদত িদি, তা একবি অকািয বিষয়। আর প্রদতযক িযবি বিদির বযম্মাোবর 

সম্পদকব িিাি বেদত িদি, তা একবি অিস্বীকাযব িািিতা। 

তাই আিরা িলি- 

উপিিাদেে অেবাৎ িতবিাদির পাবকিাি, িাংলাদেে ও ভারত ইবতিাদসর বিোদর 

আিাদের কেে? িা বক আিাদের েুেিিদের কেে? িা বক এগুদলা েত্রু-বিত্র, 

কোি-েুেিি সিার কেে? আবি যখি এ প্রশ্নবি করবি তখি আিার এ কো স্পি 

কদর িািা আদি কয, েলিাি সিদয় এবি এিি একবি প্রশ্ন কয প্রদশ্নর প্রশ্নকারী 

কোি েুেিি সিার েৃবিদত অবভযুি ও কোষী। িরং আদরক ধাপ এবগদয় যবে িলা 

িয়, িতবিাি পৃবেিীদত এ ধরদির প্রশ্ন একবি অতযািযব বিষয় এিং েলিাি 

পৃবেিীর প্রতযাখযাত বিষয়গুদলার একবি, তািদল তা অতুযবি িদি িা। 

আিরা কয সিদয় ‘আিাদের’ িদল আিরা িুসলািি এিং ‘েুেিি’ িদল অিুসবলি 

সম্প্রোয়গুদলাদক উদেেয করবি, কস সিদয় পৃবেিীদত িািি সম্প্রোয়গুদলার িাদে 

এিি পােবকয করা এিং িািিদগাষ্ঠীদক এভাদি ভাগ করা তিধ িয় (?) এিং এ 

ধরদির বিভািদির অিুিবত কিই। 

বকন্তু, কয িগত  স্রিার সাদে আিাদের সম্পকব, কয রাসূদল আরািীর সাদে 

আিাদের পবরেয় এিং কয পূিবসূবর সালাদফ সাদলিীদির আিরা উত্তরসূবর কস 

িগতস্রিার আদেে, কস রাসূদল আরািী সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লাদির 

বেকবিদেবেিা এিং কসই সালাদফ সাদলিীদির ইবতিাস কেদক আিরা এ বেক্ষ্া পাই 



 

  

কয, সতয ও িক কো আিরা িা িদল োকদত পারি িা। আিাদের রদির পক্ষ্ 

কেদক আিরা এ অিুিবত পাি িা। এিা আিাদের বপ্রয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবি 

ওয়াসাল্লাদির প্রবত অিো প্রেেবি এিং পূিবসূবরগদণর আিািদতর কখয়ািত িদি। 

অতএি সতয ও িক কোদতা আিরা িলিই। েরয়ী বযম্মাোবর কেদক আিরা কস 

কোগুদলা িলি। কুরআি, সুন্নাি ও বফকদি ইসলািীর আদলাদক িলি। আল্লাি 

তাওফীক োি করুি! আল্লাি সািাযয করুি!! 

ইবতিাস িদল, উপিিাদেে অেবাৎ পাবকিাি, িাংলাদেে ও ভারদতর ভখূণ্ডগুদলা 

িুসবলি োসক ও ইসলািী আইি কািূদির অধীদি একবি েীঘব সিয় অবতিাবিত 

কদরদি। যখি  কুরআি, িােীস ও বফকদি ইসলািীর বসোে অিুযায়ী এ 

ভূখণ্ডগুদলা োরুল ইসলাি বিল। যবেও আিরা এ িািিতাদক অস্বীকার কবর িা 

কয, এ ভারত উপিিাদেদের ঐবতিাবসক পিবগুদলা পরস্পদর অদিক িযিধািপূণব; 

িরং আপবি িলদত পাদরি, পিবগুদলা অদিক কপৌঁোদিাও। আপবি যবে িদলি কয, 

ভারত উপিিাদেদের ইবতিাদসর প্রবতবি েতাব্দীই তার আদগর ও পদরর েতাব্দী 

কেদক বভন্ন রকদির, তািদল এ োবি আপবি করদত পারদিি। এ োবি অিািি 

িদি িা। বিদেষভাদি এর কভ গবলক সীিাদরখা বিবভন্ন রকি িদত কেদকদি এিং 

িুসবলি োসকদের ঈিাি আকীোর িালাতও বিবভন্ন রকদির বিল। তাদের িদধয 

ককউ ককউ এিিও বিল যাদেরদক েরীয়দতর েৃবিদত িুসলিাি িলাও িুেবকল। 

আর ককউ বিল এিি, যাদেরদক িুসলিাি িলা কগদলও িা তারা সিীি আকীো 

বিশ্বাদসর অবধকারী বিল, আর িা তারা সিীি আকীোর সদে পবরবেত বিল। এসি 

কারদণ ইবতিাদসর প্রবতবি পদিবর সুবিবেবি িালাত বিসাদি এর িলূযায়ি একি ু

কবঠি। 

তদি ইবতিাদসর কয অংদের বিষদয় কাদরা ককাি বিিত কিই এিং কয অংদের উপর 

অস্পিতার ককাি পেবা কিই, তার েরয়ী িূলযায়ি আিাদের সািদি এদস কগদল 

আিাদের িতবিাদি েলিাি বিষয়গুদলা সিাধাি করার কক্ষ্দত্র ইিোআল্লাি অদিক 

সুবিধা িদি। এিবিভাদি কযসি বিষদয় অস্পিতার কারদণ আিরা বসোেিূলক 

বকিু িলদত সািস পাই িা, কসগুদলাও স্পি িদয় সািদি েদল আসদি 

ইিোআল্লাি। 



 

  

ভারত উপিিাদেদের ইবতিাদস কযসকল িুসবলি োসক ইসলািী আইি ও েরয়ী 

বিধাি অিুযায়ী কেে োসি করার কেিা কদরদিি এিং কুরআি ও সুন্নাদির বিধাি 

িািিায়ি করার কক্ষ্দত্র বকিুিা অংে বিদয়দিি তাৌঁদের িাি এই- 

* িাবসরুেীি িািিূে ৬৬৪ বিিরী 

* বগয়াস উেীি িলিাি ৬৮৬ বিিরী  

* আলাউেীি বখলিী ৭১৬ বিিরী 

* োিসুেীি আলতািাে ৭৩৩ বিিরী 

* িুিাম্মাে তুগলুক ৭৫২ 

* বফদরাি োি ৭৯৯ বিিরী  

* কসকান্দার ইিদি িািলুল লূধী ৯২৩ বিিরী 

* কের োি সরূী ৯৫২ বিিরী 

* োিিািাি ততিুরী ১০৬৮ বিিরী 

* আওরেদিি আলিগীর ১১১৮ বিিরী 

উদল্লবখত োসকিগব িাড়া আদরা বকিু োসক ও আিীর উিারা এিি অতীত িদয় 

কগদিি, যারা বিন্দুিাদির বিবভন্ন অংদে ইসলািী হুকুিত প্রবতষ্ঠা করার কেিা 

কদরদিি এিং একিা পযবায় পযবে তারা সফলও িদয়দিি। এ ধারািাবিকতার 

সিবদেষ িযবি বযবি বিদলি বতবি িদেি িুগল সাম্রাদিযর কেষ িােো িািােুর োি 

যাফর, যার পদর ইসলািী হুকুিত িাদিিাত্র যতিকুু বিল তাও বিলুপ্ত িদয় কগদি। 

এ পযবাদয় এদস বিন্দুিািদক োরুল িরি কঘাষণা কেয়ার কক্ষ্দত্র োি আব্দুল আযীয 

িুিাবেস কেিলভী রবিিাহুল্লাি এর কয ঐবতিাবসক ফাতওয়া রদয়দি, তার বকিু 



 

  

কপ্রক্ষ্াপিও আিাদের আদলােিায় এদস কগদল ভাদলা িদি এিং আদলােয বিষয়বি 

িুেদত সিি িদি ইিোআল্লাি। 

আিরা কস কপ্রক্ষ্াপি বিিাবরত আদলােিা করদত যাি িা; িরং তার কস অংেবি 

আদলােিায় আিি কয অংদের সাদে আিাদের এ আদলােিার সম্পকব রদয়দি এিং 

কয অংেবি স্পি করার িারা আিাদের আদলােয বিষয়বির সিাধাদি কপ ৌঁিদত ককাি 

প্রকার বিধা োকদি িা ইিোআল্লাি। এিবিভাদি কপ্রক্ষ্াপদির কয অংেবি সািদি 

আসার িারা বিষয়বির েূড়াে বসোদে কপ ৌঁিদত অিয অংেগুদলা কেখার প্রদয়ািি 

িদি িা, কস অংে বিদয় আদলােিা করি ইিোআল্লাি। 

বিন্দুিাদি (উপিিাদেে) যত বেি পযবে িুসবলি োসকদের অধীদি ইসলািী 

েরীয়দতর প্রদয়াগ ও িািিায়ি বিল, তত বেি পযবে এ ভখূণ্ডদক োরুল িারি 

কঘাষণা কেয়ার ককাি প্রদয়ািি বিল িা; িরং তখি এ ভূখণ্ডদক োরুল িারি িলা 

িাদয়যও বিল িা। বকন্তু যখি অিিার পবরিতবি িদয়দি এিং রািত্ব ও োসি 

িুসবলি োসকদের িাত কেদক অিুসবলিদের িাদত েদল কগদি, তখি এ 

উপিিাদেদের আসল অিিা অেবাৎ এ ভূখদণ্ডর েরয়ী অিিাি স্পি কদর কেয়া 

িরুরী বিল। বিদেষত যখি ১৭৫৭ বিস্টাদব্দ িিাি বসরাি উেদে লা এিং ১৭৯৯ 

বিস্টাদব্দ ফদতি আবল বিপু ইংদরিদের িাদত েিীে িদয় কগদিি এিং িুসবলি 

িাবিিী পরাবিত িদয় কগদি। তখি িুসলিািদের কাদি এিি ককাি প্রবতদরাধ েবি 

অিবেি োদকবি, কয েবি বেদয় ইংদরিদের কিাকাদিলা করা যায়, অেিা এিি 

ককাি েবি বিল িা, কয েবি বেদয় বিদিদের োবসত ভূখদণ্ডর িদধয ইসলািী 

আইি ও েরয়ী বিধাি প্রদয়াগ করা যায়। 

বেবল্লদত িুগল সাম্রাদিযর বিভ ুবিভু িাবতবি তখদিা এদকিাদর বিদভ যায়বি। িুগল 

সাম্রািয তখি োি আলি সািীর িাদত বিল। িািি কো িদে, োি আলদির 

িাদত তখি বেবল্ল লালদকল্লার শুধুিাত্র োলািগুদলা বিল এিং োিী আরাি আদয়ে 

ও সািসজ্জার উপকরণগুদলা বিল। িসুলিািদের োসক বিসাদি তার িাদত বকিুই 

বিল িা। বিন্দুিাদির উপর িা ককন্দ্রীয় হুকুিদতর ককাি বিয়ন্ত্রণ বিল, আর িা 

আঞ্চবলক োসকদের ককাি বিয়ন্ত্রণ বিল। ইংদরি ও অিযািয অিুসবলি েবিগুদলা 



 

  

এসকল িালাতদক যোযেভাদি আৌঁে কদর বিদয়বিল এিং েতভাগ স্বাধীিতার 

সাদে রাদিযর ককন্দ্রীয় প্রবতষ্ঠািগুদলা বিদিদের িাদত বিদয় কফদলদি। আইি 

প্রণয়ি প্রবতষ্ঠাি ও আইি প্রদয়াগ প্রবতষ্ঠািগুদলার উপর বিদিদের কতৃবত্ব 

প্রবতবষ্ঠত কদর কফদলদি। আর সািবরক েবিগুদলাদতা আদগ কেদকই তাদের িাদত 

বিল। কিািকো বিন্দুিাদির এিি অিিা বিল, কয অিিায় ককাি বযম্মাোর আদলি 

এিং উম্মদতর ককাি রািিার স্ববির সাদে কিৌঁদে োকদত পাদরি িা। বিদির উপর 

অবপবত েরয়ী বযম্মাোরী আোয় িা কদর এিং বিদির ফরয োবয়ত্ব আোয় িা কদর 

স্ববির বিশ্বাস কফলদত পাদরি িা। 

বসরািুল বিন্দ োি আব্দলু আযীয িুিাবেস কেিলভী রবিিাহুল্লাি বিন্দুিাি োরুল 

িারি িওয়ার ফাতওয়া বেদলি এিং একিি রািিার বিসাদি উম্মতদক এ িাতবা 

কপ ৌঁদি বেদলি কয, এখি কেদক কতািাদের বযম্মাোবরদত এিি বকিু ফরয োবয়ত্ব 

অেভুবি িদয়দি, কযসি বযম্মাোবর একবি োরুল ইসলাদির অবধিাসী বিসাদি 

কতািাদের উপর আদগ বিল িা। 

কযসকল কপ্রক্ষ্াপদির বভবত্তদত এিং কযসকল কারদণ এ ফাতওয়া সিদয়র অবিিাযব 

ফরয োবয়ত্ব বিল কস কারণগুদলা িদে এই- 

১. বিন্দুিাদি ইসলািী েরীয়দতর আইবি অিিাি বিলুপ্ত িদয় বগদয়বিল। 

২. বিন্দুিাদির প্রধাি োসক িসুলিাি িওয়া সদেও ইসলািী আইি প্রদয়াগ 

করদত সক্ষ্ি বিদলি িা। 

৩. আইদির প্রবতষ্ঠািগুদলা, আোলত ও আইি প্রণয়ি এদসদম্বলীর উপর 

কুরআি, িােীস ও ইসলািী েরীয়দতর বিয়ন্ত্রণ েলত িা। 

৪. আইদির সকল প্রবতষ্ঠাি, আোলতসিিূ ও আইি প্রণয়ি এদসদম্বলীগুদলা 

অিুসবলি েবির িতািত ও বসোদের অধীদি এিং তাদের িবিবর অধীদি বিল। 



 

  

৫. িুসবলিরা তাদের ইিাোত, কলিদেি ও ইসলািী োলেলদির ততিুকুই করদত 

পারত, যতিুক ু তারা অনিসলাবিক আইি ও অিুসবলি োসকদের পক্ষ্ কেদক 

করার অিুিবত কপত। 

৬. কসই োসি িযিিা তাদের খরদে িােরাসা োলাত। বকন্তু িােরাসায় কযসি 

িাসআলা পড়াদিা িত কসসি িাসআলা সিাদি িািিায়ি করদত বেত িা। 

৭. কস োসি িযিিার কণবধাররা িােরাসার প্রধাি বিসাদিও োবয়ত্ব পালি করত, 

বকন্তু কুরআি ও িােীদসর বিবধ বিধািদক তারা অের কেদক ঘৃণা করত।  

বিন্দুিাদির এ িালাতগুদলা এিি বিল যার িািিতাদক েত্রু-বিত্র ককউ অস্বীকার 

করদত পারত িা, আর িা এগুদলাদক অস্বীকার করার কো তাদের কাদরা িদি 

কখদিা উৌঁবক বেদয়দি। ককিিা এ িালাতগুদলা এিি সকূ্ষ্ম তার ও বেকি পাইপ 

লাইদির িাধযদি এ সিািদক বঘদর বিদয়বিল কয, অবধকাংে িুসলিাদির খিরও 

বিল িা, ককাোকার পাবি ককাোয় গবড়দয় যাদে। 

বকন্তু িীদির সদেতি োবয়ত্বেীলগদণর কোখ এিিভাদি কখালা োদক কয, তাদের 

সািদি বেদয় েরীয়ত বিদরাধী ককাি পবরবিবত এিং েরীয়ত পবরপন্থী ককাি পিব 

তাৌঁদের কোখদক ফাৌঁবক বেদয় কযদত পাদর িা। পবরবিবতর েরয়ী বিোর বিদেষণ োি 

আব্দুল আযীয িুিাবেস কেিলভী রবিিাহুল্লাি এ ভারত উপিিাদেেদক োরুল 

িারি িদল ফাতওয়া বেদলি এিং আল্লাির িান্দাদের এিি একবি কাদফলা োৌঁবড়দয় 

কগল যারা এ ফাতওয়ার আদলাদক যা যা করার বিল তা তা করার িিয প্রস্তুত 

বিল। 

এ ফাতওয়ার কপ্রক্ষ্াপি এিং কযসকল পবরবিবতর বভবত্তদত এ ফাতওয়া কেয়া 

িদয়বিল কসসি কারণ এখদিা হুিহু কসভাদিই িিাল রদয়দি যা এ ফাতওয়া কেয়ার 

সিয় বিল। 

এ ফাতওয়ার প্রায় কসায়া েুইেত িির পদরর সিয় আিরা এখি পার করবি। এ 

সিয় পার করদত বগদয় আিরা এখি কেখি, কযসি কপ্রক্ষ্াপি এিং কযসি কারণদক 



 

  

সািদি করদখ েুইেত কসায়া েুইেত িির আদগ ভারত উপিিাদেেদক োরুল িারি 

কঘাষণা করা িদয়বিল, কসসি কারণ ও কসসকল পবরবিবত ধারািাবিকভাদি আদিা 

পযবে বিরাি কদর আসদি? িা বক িয়? 

এ বিষয়বি ককউ অস্বীকার করদত পারদি িা কয, বিগত েুই েত িির যািত 

পবরবিবতর পবরিতবি ঘিদত কেদকদি। আর এবি একবি অসম্ভি বিষয় কয, এত েীঘব 

কাল যািত ককাি প্রকার পিপবরিতবি িাড়াই েুবিয়া েলদি। এিা িদত পাদর িা। 

বকন্তু আিরা কয বেকবি বিদয় আদলােিা করবি তা িদে েরয়ী েৃবিদকাণ কেদক। 

আিরা িলদত োবে, েরীয়দতর িাপকাবঠদত যবে বিোর করা িয়, তািদল কযদকাি 

োিী িযবি এ কো স্বীকার করদত িাধয িদি কয, েইুেত িির আদগর অিিা এিং 

েুইেত িির পদরর অিিার িাদে ককাি প্রকার পােবকয িয়বি, ককাি িযিধাি 

আদসবি। 

একি ুবেো কদর কেখিু- 

১. ভারত, পাবকিাি ও িাংলাদেদের আইিপ্রণয়ি এদসদম্বলী, আোলতসিূি 

এিবিভাদি ককাি আইিী প্রবতষ্ঠাদির উপর কুরআি, িােীস ও ইসলািী েরীয়দতর 

ককাি প্রকার বিয়ন্ত্রণ কিই, ককাি প্রকার প্রধািয কিই, ককাি িাত কিই। 

২. উপিিাদেদের এ বতিবি কেদেই প্রবতবি আইি ও প্রবতবি কািিু কসসি কেদের 

োসকিদগবর িতািত ও বসোদের উপর বভবত্ত কদর িয়, কস োসক িুসবলি কিাক 

িা অিুসবলি কিাক। 

৩. িরং িৃবিে এ কেেদক কয আইদির উপর পবরোবলত কদর একবি োরুল 

ইসলািদক োরুল িারি িাবিদয় কিদড়বিল, কসই িৃবিে আইি কািুি আিও এ 

উপিিাদেদের কেেগুদলাদত আইি প্রণয়িকারী বিসাদি পূণব েবি ও সািেবয এিং 

পবরপূণব সদতিতার সাদে কাযবকরী ও িিাল রদয়দি। 

৪. এ কেেগুদলার উপর এিিসি োসকদের আবধপতয রদয়দি, যারা পরকাদল 

িুবির িিয শুধুিাত্র একবি ধিব অেবাৎ ইসলাদির অিুসরণদক িরুরী িদি কদর িা। 



 

  

৫. উপিিাদেদের এ কেেগুদলাদত কযসি োসক রদয়দি তাদের আকীো বিশ্বাস 

িদে, িুসলিািরা তাদের ইসলািী আইি কািুি অিুযায়ী েলদত িদল, োসকদের 

িািাদিা আইি কািুদির কাি কেদক অিুিবত বিদত িদি। অিসুবলিদের িািাদিা 

আইি কেদক অিিুবত বিদত িদি। আল্লাি ও আল্লাির রাসূদলর েুেিিদের িািাদিা 

আইি কািুি কেদক অিুিবত বিদত িদি। 

৬. এ োসকদের আকীো বিশ্বাস িদে, ইসলাদির উেৃবত বেদয়, কুরআি ও 

িােীদসর উেৃবত বেদয় ককাি আইি কািূি িািাদিা এিং তা প্রদয়াগ করা অপরাধ 

এিং তা োবিদযাগয অপরাধ। 

এসি বিষদয় ভারত, পাবকিাি, িাংলাদেে অেবাৎ সাদিক বিন্দুিাি (উপিিাদেে) 

এর বতিবি কেদেরই অিিা িরাির। এর িাদে পােবকয যতিকুু আদি, তাও আিরা 

িলি। এরকিভাদি োি আব্দলু আযীয িুিাবেস কেিলভী রবিিাহুল্লাি কয সিদয় এ 

উপিিাদেেদক োরুল িারি বিসাদি কঘাষণা বেদয়দিি কস সিদয়র অিিা এিং 

িতবিাদির অিিাও িরাির। এ েদুয়র িাদে যতিকুু পােবকয আদি তাও আিরা 

িলি ইিোআল্লাি। 

এ পযবাদয় এদস একবি কো িদি রাখা েরকার কয, োরুল িারি বিসাদি বিন্দুিাি 

বতিবি পিব অবতক্রি কদরদি। একবি পিবদতা িদে, যখি ফাতওয়াবি কেয়া িদয়দি। 

তখি োসক বিল িুসলিাি, বকন্তু আবধপতয বিল অিুসবলিদের। আোলত ও 

আইদির প্রবতষ্ঠািগুদলা অিুসবলিদের বিয়ন্ত্রদণ এিং অনিসলাবিক আইদির 

অধীদি েলত। এ পিববি িদে ১৮০০ বিস্টাব্দ কেদক ১৮৫৭ বিস্টাব্দ পযবে। 

বিতীয় পিব িদে, যখি োসক অিুসবলি বিল। এ পিববি বিল ১৮৫৭ বিস্টাব্দ 

কেদক ১৯৪৭ বিস্টাব্দ পযবে সিয়কাল। ততৃীয় পিব িদে, যখি বকিু অংদের 

োসক িসুবলি আর বকি ুঅংদের োসক অিুসবলি, বকন্তু প্রদতযক অংদের উপরই 

আবধপতয অিুসবলিদের। আোলত ও আইদির প্রবতষ্ঠািগুদলা অিুসবলি ও 

অনিসলাবিক আইদির অধীদি আদি। এ পিববি ১৯৪৭ বিস্টাব্দ কেদক এখদিা 

পযবে েলদি। 

এ বতিবি পদিবর পরস্পদর কয পােবকযগুদলা রদয়দি তার বকবঞ্চত বিদেষণ বিম্নরূপ- 



 

  

প্রেি ও বিতীয় পদিব এ ভূখদণ্ডর িাি বিল বিনু্দিাি। এখি এ ভূখণ্ড আলাো 

আলাো বতিবি িাদি পবরবেত: ভারত, পাবকিাি ও িাংলাদেে। 

প্রেি পদিব এ ভখূদণ্ডর োসক বিল িুসলিাি, কেে িাদিিাত্র িুসলিািদের িাদত 

বিল। বকন্তু সরকারী সকল প্রবতষ্ঠাদির উপর অিুসবলিদের আবধপতয বিল। বিতীয় 

পদিব োসক অিসুবলি বিল। আোলত ও আইদির প্রবতষ্ঠািগুদলা তাদেরই িাদত 

বিল। আর তৃতীয় পদিব বকি ুঅংদের োসকরা বিদিদেরদক অিসুবলি িদি কদর, 

আর বকি ু অংদের োসকরা বিদিদেরদক িুসলিাি িদি কদর। তদি সিার 

আোলত এিং আইদির প্রবতষ্ঠািগুদলা অিুসবলিদের তোিধাদি অনিসলাবিক 

আইদির অধীদি েদল। প্রদতযক অংদের োসকিগব, োই তারা বিদিদেরদক িুসবলি 

িদি করুক িা অিুসবলি িদি করুক, প্রদতযদক এ আকীো বিশ্বাস লালি কদর কয, 

আোলত ও আইদির প্রবতষ্ঠািগুদলাদত কুরআি, িােীস ও ইসলািী েরীয়াদতর 

প্রদিে এিং েরয়ী আইি তো কুরআি সুন্নাির আইদির প্রভাি িা প্রভাি 

বিিাদরর প্রদেিা েলিাি সিদয়র সিোইদত িড় অপরাধ। 

প্রেি ও বিতীয় পদিব অবধকাংে িসুলিাি এিং উম্মদতর রািিারগণ অিুসবলিদের 

আবধপতয এিং অনিসলাবিক আইদির অধীিিতার উপর অসন্তুি বিল। বকন্তু 

তৃতীয় পদিব অবধকাংে িুসলিাি অিুসবলিদের আবধপতয এিং অনিসলাবিক 

আইদির অধীিতাদক সন্তুিবেদত্ত কিদি বিদয়দি, অেিা তার বিষদয় বিবলবপ্তভাদি 

েুপোপ আদি। 

প্রেি ও বিতীয় পদিব অবধকাংে িসুলিাি এসকল পবরবিবত কেদক কির িওয়া এিং 

বিদিদেরদক িিু করার বিষয়বিদক একবি েরয়ী বযম্মাোরী িদি করত। এখি 

অবধকাংে িুসলিাি িদি কদর, অনিসলাবিক োসি এিং অনিসলাবিক আইি 

আোলদতর অধীদি িীিি যাপি করাও িীিি যাপদির একবি পেবত িদত পাদর। 

তদি এদের িধয কেদক ককউ িদি কদর, এ পবরবিবত কেদক উত্তরদণর ককাি পে 

কিই। আর ককউ িদি কদর, এ পবরবিবত কেদক িুবির ককাি প্রদয়ািি কিই। কযসি 

িািুষ এসি পবরবিবত কেদক কির িদয় আসার প্রদয়ািি অিুভি কদর এিং িুি 



 

  

িওয়াদক সম্ভি িদি কদর কেিাও কদর যাদে, তাদের কোও আদলােিায় আসা 

েরকার। যবেও তাদের অবধকাংেই ভুল পেবতদত তা কদর েদলদি। 

প্রেি ও বিতীয় পদিব অিুসবলিদের প্রবতবিবধদেরদক গভিবর ও ভাইসরয় িলা িত, 

এখি তাদের প্রবতবিবধদেরদক এদম্বদসডার, েূত ও  িাবতসংদঘর প্রবতবিবধ িলা 

িয়। 

প্রেি পদিব অিুসবলিদের আবধপদতযর ককাি আইবি স্বীকৃবত বিল িা, তদি তাদের 

িাহুিল েলত। বিতীয় পদিব সি বকিু তাদেরই িাদত বিল। তৃতীয় পদিব তাদের 

আইবি স্বীকৃবত িদয় কগদি এিং তাদের িাহুিল েলিাি োকা সদেও তাদের 

আবধপতযদক কগাপি করার িিয অদিক কক েল িযিিার করা িদয় োদক। কয 

বিষয়গুদলা সিাই িাদিও, আিার সিাই লুকাদতও োদক। যাদক আপবি ওদপি 

বসদক্রিও িলদত পাদরি। 

প্রেি ও বিতীয় পদিব িদি করা িত, িুসলিািদের িিয অনিসলাবিক আইদির 

অধীদি িীিি যাপি করা িাদয়য কিই। তৃতীয় পদিব িযাপকভাদি এিং প্রকাদেয এ 

কো িদি করা িদে কয, িুসলিািদের িিয অনিসলাবিক আইদির অধীদি িীিি 

যাপি করদত ককাি সিসযা কিই। 

স্মতবিয কয, এ পােবকযগুদলা এিি বকি ু পােবকয যা িূল িাসআলার িদধয ককাি 

প্রকার প্রভাি কফদল িা। অেবাৎ এ পােবকযগুদলার কারদণ ককাি োরুল িারি 

োরুল িারি িওয়া কেদক কির িদয় আদস িা। এ পৃবেিীর ককাি একবি ভখূণ্ড 

োরুল িারি বিসাদি সািযি িওয়ার িিয কয বিষয়গুদলা কসখাদি পাওয়া যাওয়া 

িরুরী, কস বিষয়গুদলা উিবিংে েতাব্দীর শুরুদত (ভারত উপিিাদেদে) বিল, 

১৮৫৭ বিস্টাদব্দর পদরও কস বিষয়গুদলা (ভারত উপিিাদেদে) উপবিত বিল 

এিং ১৯৪৭ বিস্টাব্দ কেদক এখদিা পযবে কস বিষয়গুদলা িিাল আদি। 

এরই সাদে সাদে, উিবিংে েতাব্দীর শুরুদত উপিিাদেে (বিন্দুিাি) োরুল িারি 

বিসাদি কঘাবষত িওয়ার পর িুসলিািদের উপর কয সকল ফরয োবয়ত্ব এদসবিল, 

এিবিভাদি কযসকল ফরয োবয়ত্ব ১৮৫৭ বিস্টাদব্দর পর িুসলিািদের উপর বিল, 



 

  

কসসকল ফরয ওয়াবিি োবয়ত্ব ১৯৪৭ বিস্টাব্দ কেদক এখদিা পযবে িুসলিািদের 

বযম্মাোবরদত রদয়দি কগদি। োই কস ভূখদণ্ডর িাি ভারত কিাক, োই কস ভূখদণ্ডর 

িাি পাবকিাি কিাক, োই কস ভখূদণ্ডর িাি িাংলাদেে কিাক। এ সকল ভূখদণ্ডর 

সকল িুসলিাদির উপর কসসি ফরয ওয়াবিি োবয়ত্ব হুিহু কসভাদিই িিাল আদি 

কযভাদি তা েুইেত িির আদগ ফরয ওয়াবিি বিল। ককিিা কসসি ফরয ওয়াবিি 

োবয়ত্ব তাদের বযম্মাোবরদত িা োকার এিং কস োবয়ত্ব কেদক িিু িওয়ার িত 

ককাি পিব বিগত েুইেত িিদর কখদিা অবতক্রি কদরবি। 

*** 


